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Πώς προετοιμάζομαι για τη συμμετοχή σε μια 
ΕΕΑ

• Προσεκτική μελέτη όλων των εγγράφων που λαμβάνω από τον ΔΙΠΑΕ

• Συμπλήρωση όλων των εγγράφων που πρέπει να παραδώσω στο φορέα

• Επικοινωνία με τους λειτουργούς του φορέα για επίλυση τυχών αποριών



Έγγραφα που πρέπει να μελετήσω σε βάθος

• Κατευθυντήριες γραμμές (Guidelines) για μέλη ΕΕΑ

• Αιτήσεις Αξιολόγησης ΑΕΙ

• Κριτήρια Αξιολόγησης

• Συμπληρωματικά έγγραφα που σχετίζονται με τις αιτήσεις αξιολόγησης 
των ΑΕΙ

• Πρόγραμμα αξιολόγησης



Πότε πρέπει να ξεκινήσει η μελέτη των 
εγγράφων;

• Όσο το δυνατό πιο νωρίς

• Οι αιτήσεις αξιολόγησης αποτελούνται από εκατοντάδες σελίδες και δεν 
είναι εφικτό να μελετηθούν σε βάθος αν δεν αφιερωθεί χρόνος



Πώς μελετώ μια αίτηση αξιολόγησης;

• Προσεκτική ανάγνωση ολόκληρης της αίτησης

• Επικέντρωση στα σημεία που αφορούν το υπό αξιολόγηση πρόγραμμα
σπουδών

• Καταγραφή αποριών και τυχών ασαφειών, λαθών ή παραλήψεων που
υπάρχουν

• Σύγκριση του υπό αξιολόγηση προγράμματος σπουδών με παρόμοια
προγράμματα άλλων ΑΕΙ



Ο ρόλος του φοιτητή ως μέλος της επιτροπής

• Σημαντικό και αναπόσπαστο μέλος της ΕΕΑ

• Ενεργή και καθοριστική συμμετοχή σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης

• Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της επιτροπής

• Καλύτερη γνώση των αναγκών του φοιτητή στην Κύπρο



Η σωστή προετοιμασία και το ενδιαφέρον για την
αξιολόγηση θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε ένα
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία



Διαδικασία αξιολόγησης

• Μέρα επίσκεψης στο ΑΕΙ

• Μέρα σύνταξης Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης



Μέρα Επίσκεψης στο ΑΕΙ

• Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΑΕΙ, τον συντονιστή του υπό αξιολόγηση
προγράμματος σπουδών και άλλα μέλη του ΑΕΙ

• Παρουσίαση του υπό αξιολόγηση προγράμματος σπουδών από το συντονιστή

• Παρουσίαση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του ΑΕΙ

• Παρουσίαση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών από το διδακτικό
προσωπικό

• Συναντήσεις με εκπροσώπους των φοιτητών και του διοικητικού προσωπικού
του ΑΕΙ



Προτεινόμενες ερωτήσεις για τους φοιτητές

• Υπάρχει επαρκής στήριξη των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες;

• Υπάρχουν πρόνοιες για υποστήριξη των φοιτητών με αναπηρία;

• Υπάρχουν μηχανισμοί που σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε το ακαδημαϊκό
προσωπικό; Σε ποιο εύρος χρησιμοποιούνται και γιατί; Υπάρχει διασφάλιση της
ανωνυμίας των φοιτητών κατά την πραγματοποίηση της αξιολόγησης;

• Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για τους φοιτητές;

• Είστε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες που σας παρέχονται ως φοιτητές;

• Θεωρείτε ότι αντιμετωπίζονται με σεβασμό όλοι οι φοιτητές ;



Τι πρέπει να προσέξω τη μέρα της επίσκεψης 
στο ΑΕΙ;

• Να είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος

• Να έχω αυτοπεποίθηση

• Να εκφράσω όλες μου τις απορίες, σκέψεις, προβληματισμούς

• Να λέω πάντα τη γνώμη μου, με σεβασμό και χωρίς άγχος

• Να σημειώνω οτιδήποτε θεωρώ χρήσιμο για τη συμπλήρωση της έκθεσης 
εξωτερικής αξιολόγησης



Μέρα σύνταξης Έκθεσης Εξωτερικής 
Αξιολόγησης

• Συνάντηση με τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕΑ με σκοπό τη σύνταξη της
Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης.

• Συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής

• Μελέτη των κριτηρίων αξιολόγησης

• Σύνταξη έκθεσης



Τι πρέπει να προσέξω τη μέρα σύνταξης της 
Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης;

• Να είμαι κατάλληλα προετοιμασμένος

• Να έχω ενεργό ρόλο στη συζήτηση μεταξύ των μελών της επιτροπής

• Να εκφράσω τη δική μου άποψη για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης

• Να ακολουθήσω τυχών οδηγίες που θα μου δοθούν από τον/την πρόεδρο
της επιτροπής για να βοηθήσω στη συγγραφή και τον έλεγχο της έκθεσης



Τι θα αποκομίσω από τη συμμετοχή σε ΕΕΑ;

• Ευκαιρία να συμβάλω στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
της Κύπρου

• Εμπειρία συνεργασίας με ακαδημαϊκούς

• Εμπειρία συμμετοχής σε επίσημη διαδικασία αξιολόγησης

• Εμπλουτισμό των γνώσεων μου

• Απόκτηση θάρρους και αυτοπεποίθησης



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!

• http://www.clker.com/clipart-blue-book-2.html

• https://www.salesforce.com/ca/blog/2018/01/shake-up-sales-team-
meeting-agenda.html

• https://wonkhe.com/blogs/whats-in-a-name-how-much-does-the-word-
university-matter/

Πηγές εικόνων που περιλαμβάνονται στην παρουσίαση:

http://www.clker.com/clipart-blue-book-2.html
https://www.salesforce.com/ca/blog/2018/01/shake-up-sales-team-meeting-agenda.html
https://wonkhe.com/blogs/whats-in-a-name-how-much-does-the-word-university-matter/

